Vergadering 18/02
Aanwezig: Niels, Astrid, Jorg, Peter, Yasser, Dries, Rani, Robin, Alexander, Bert, Konijn,
Hélène
Afwezig:
Te laat: Björn (verwittigd)
Verontschuldigd: Lisa, Karen
Praeses:
 FK Quiz
o maandag 24 februari om 20u
o voor donderdag 20 februari 18u inschrijven
o De inkom is gratis en er wordt goedkope drank voorzien.
o groepje van maximum 5 leden
o Wie doet mee? Bert. Enkel Bert. WiNA doet niet mee dus
 Praesidiumactiviteit
o Liever in Gent of doen we keer zot en gaan we naar pretpark (maar dan
bijbetalen): paasvakantie / dies natalis
o budget vorig jaar om kosten te ramen
 WiNA-hoodies
o Deadline: eind februari
o mailen naar praeses@wina.ugent.be
Vice-praeses:


Penning:
 Winst cocktailavond?
 Schachten nadoop
o Contractjes
 Welke schachten zijn betaald enz?
 Wat moet Konijn doen met doorgestuurd contract?
o Mensen vd nadoop hebben nog niet getekend
 Budgetoverzicht 1e semester
 Rekening der wetenschappen wordt morgen door wetenschapspraesessen
geregeld = we krijgen geld!
 Winst jeneveravond?
Schachtentemmer:
 Vriendjes- en familiecantus
o Boekskes voor mensen zonder codex
o Geplastificeerd?
o 30 à 40 exemplaren
 Bierbowling

beslissing voor mensen die geen alcohol drinken:
beperkt aantal consumpties: geef bonnetjes
baan kost 20 euro per uur per baan  +/- 8 euro per man
5 consumpties per niet-alcoholieker!
Schachtenactiviteit
o Schachten koken voor elkaar en voor doopcommité (komen eten bij de
schachten)
o Budget: zo goedkoop en lekker mogelijk
o We hebben nog 2 vaten (le bleu, point final)
o 1 vat voor schachten en praesidium, neem le bleu
o
o
o
o



Feest:








Galabal
o sponsortochten
o bandje
 zanger heeft afgebeld
 kent iemand nog een zanger
o sabam?
 Moet waarschijnlijk niet
 Jorg controleert
o deadline inschrijven diner: 6 maart
 20 euro = drank inclusief
o tickets?
 Elk praesidiumlid krijgt 10 kaarten en moet die verkopen
o Openingsdans voor Niels? Ideeën?
Nacht der Wetenschappen
o Shiftenlijsten: in orde
o Bekers zouden in orde moeten zijn
Hoeveel gratis vaten over
o 3 / 4 vaten van Maxim
 Niels vraagt aan Maxim hoeveel we er nog over hebben
o Le Bleu  schachtenactiviteit
o Point Final –> voor leden, na paintball 27/03
Soirée Knokke-le-zoute
o Verplicht de schachten verkleed te zijn
o Praesidium doet daar ook zijn best voor
o Als we gratis vat over hebben, zetten we een vat

Sport:





Schaatsen
o straks
Evaluatie IFK Volleybal
o Jah…
o Goede 2e set!
o Twee keer 2-0
o Helaas
o Waar was de bak?
o We need a team! Anders vinden de meesten het tijdverlies
Sportsenaat



o Puntensysteem zwemmen wordt misschien aangepast
IFK Tafeltennis
o Cantor, Tamas, Stef?

Cultuur:
 Danslessen
o Welke dansen donderdag?
o V2
o 2-stap + eigen dans
o 3-stap + disco/swing
 Cultour-aanbod
o Parseval: neen
o Lady Linn: wel interesse (al zeker 10) + inschrijvingen openzetten
 Paintball
o 27/03
o Kortingen op paintball
o Inschrijvingen openzetten
 Quiz
o wanneer vergadering
o vrijdagnamiddag 14u30
o reservatie A3!
o drank regelen!
Cursus:
 cava
Pr Extern:
 Jobbeurs
o afgelasten?
o enorm slechte reputatie bij bedrijven door mislukte jobbeurs vorige jaren
o weinig interesse vanuit de winezen
o slechts 2 bedrijven geïnteresseerd..
o  afgelast
Pr Intern:
 Langsgaan in de lessen, presentatie:
o Galabal
o Gotcha
o Klasfoto’s
 Iedereen neemt galakleren mee voor presentatie in lessen! + wijnglazen en een
mes
o 1e bach info: Niels, Jorg, Bert
o 1e wis + fys: (analyse II): Hélène, Dries, Rani
o 2e wis:
o 2e info: Niels, Jorg, Björn evt (woe, do, vr)
o 2e fys:
o 3e wis: Robin, Astrid (dinsdag logica)
o 3e fys:

3e info:
affiches niet te donker maken
facebookactiviteit: zet u op aanwezig
Hélène zoekt een crashplaats voor woensdagnacht
o





Scriptor:
 Galabalstrakske
o Woordje van Niels
o Woordje van Konijn
o Feestjes?
 For Science
o door een paar schachten
o op Yasser zijn kot
o Wat kan je maken in een schacht zijn mond?
 Wedstrijdje (tekenen / sudoku / …)
IT:













Nieuw API kalender FK
o Moet er bij ons iets aangepast worden? (Hydra/DSA-flag)
o Houd er rekening mee: “Door de deadlines moet je een activiteit 4 dagen
op voorhand aangeven en kan je tot 2 dagen (exact 48u en geen minuut
later) voor je activiteit nog wijzigingen aanbrengen”
Recruitment-pagina website
Lan der wetenschappen
o Volk genoeg op de clubavond?
o Maxim die kwaad is dat is bweeeueuu
Devteam
o datum om nieuwe leden te trekken
o iets laten doen in plaats van droge presentatie
Gotcha
o Evenement
o Inschrijvingen openzetten
o Zondagavond om 20u
Galabalsite
o Prom-king en queen nomineren  tabblad op site
o Geef 2 namen in
Spotlights verzorgen: zet uw ding links van de spotlight

Varia:





Ontbossing Jorg/Rani
o Potjes!!
Ontbossing Dries
o Ereledenraad
Iedereen bij vgk denkt dat Konijn homo is

